
 
 

GRAND PRIX GDOWA  
W TENISIE STOŁOWYM  

O PUCHAR WÓJTA GMINY GDÓW 
 

Cele imprezy: 
- popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy, 
powiatu i województwa 
- aktywna forma spędzania wolnego czasu 
- współzawodnictwo sportowe 
- promocja ziemi gdowskiej 
- podnoszenie sprawności fizycznej oraz własnych umiejętności w 
zakresie tenisa stołowego 

 
REGULAMIN GP GDOWA 

 
1. Planuje się rozegranie 9 turniejów (w terminie 
sobota/niedziela) w kategorii do lat 15  (rocznik 2002 i młodsi) 
oraz open (rocznik 2001 i starsi) w okresie od 25 marca 2017 r. 
do 30 grudnia 2017 r. w następujących terminach (25 III, 27 V, 
18 VI, 23 VII, 20 VIII, 17 IX, 22 X, 19 XI, 17 XII). Turnieje 
każdorazowo rozegrane zostaną na hali sportowej przy gimnazjum 
w Gdowie. 
Uwaga!!! 
W razie kolizji terminów z innymi imprezami na sali turniej może 
zostać przełożony na inny termin. 
 
2.Do klasyfikacji generalnej turnieju każdemu zawodnikowi 
zaliczane będą punkty z 9 turniejów. W przypadku gdy dwóch lub 
więcej zawodników uzyska jednakową liczbę punktów w końcowej 
klasyfikacji o wyższej lokacie zadecyduje najwyższe miejsce/a 
uzyskane przez zawodników we wszystkich turniejach. 
 
3. Każdy zawodnik/czka może grać w kategorii do 15 lat i open. 
 
4.Klasyfikacja dla wszystkich kategorii prowadzona jest oddzielnie 
z podziałem na dziewczęta/kobiety i chłopców/mężczyzn pod 
warunkiem udziału minimum 8 osób w danej kategorii. 
 



 
5.Zasady prowadzenia turnieju: 
W turnieju obowiązuje system grupowo-pucharowy składający się 
z dwóch etapów. 
Przed I turniejem: 
- I etap - system grupowy (grupy min. 4 osobowe). O przydziale do 
grupy decyduje losowanie. 
- II etap – system pucharowy - zawodnicy z 1 i 2 miejsca z każdej 
grupy (max. 16 zawodników) rozgrywają mecze o miejsca 1-2, 3-4, 
5-8, 9-12, 13-16. Zawodnicy z 3 i 4 miejsca z każdej grupy (max. 
16 zawodników) rozgrywają mecze o miejsca 17-24 i 25-32. 
Pozostali zajmują miejsca od 32 do … (miejsce w grupie decyduje 
o ostatecznej lokacie, im wyższe miejsce tym wyższy przedział). 
Od II turnieju: 
Zawodnicy rozstawieni są do grup według miejsc w klasyfikacji 
(gr. A – nr 1,16,17,32, gr. B – nr 2,15,18,31  …., gr. H nr 8,9, 
27,28 itd.) 
 
6. Zasady punktacji: 
1 miejsce – 40 pkt. 
2 miejsce – 37 pkt. 
3 miejsce – 33 pkt. 
4 miejsce – 30 pkt. 
5 – 8 miejsce – 27 pkt. 
9 – 12 miejsce – 25 pkt. 
13 – 16 miejsce – 22 pkt. 
17 – 24 miejsce – 20 pkt. 
25 – 32 miejsce – 18 pkt. 
33 – 40 miejsce – 15 pkt.  
41 – 48 miejsce – 12 pkt. 
49 - 56 miejsce -  9 pkt. 
57 – 64 miejsce – 7 pkt. 
65 - …. miejsce – 5 pkt. 
 
7. Nagrody. 
Po każdym turnieju najlepszy zawodnik/czka w każdej kategorii 
otrzyma nagrody (brane pod uwagę są wyniki kobiet i mężczyzn 
łącznie): 
- kat. do lat 15 – nagroda rzeczowa 
- kat. open - nagroda finansowa  (nie mniejsza niż 100 zł).  
Nagrody rzeczowe i finansowe uzależnione są od sumy wpisowego. 



Na zakończenie całego cyklu trzech pierwszych zawodników w 
klasyfikacji generalnej w każdej z kategorii otrzyma: puchary, a 
wszyscy uczestnicy dyplomy za udział. 
 
8. Sprawy organizacyjne. 
- obowiązuje wpisowe w wysokości: 5 zł (kategoria do lat 15) oraz 
10 zł (kategoria open). Wpisowe jest płatne przy zapisie w biurze 
zawodów. Zawodnik startujący w dwóch kategoriach wiekowych 
wnosi opłaty odpowiednio dla danej kategorii. 
- zgłoszenie do turnieju przyjmowane są na 30 minut przed jego 
rozpoczęciem (proponowana godzina: 9.30 dla zawodniczek/ów do 
lat 15, 12.30 dla zawodniczek/ów w kategorii open) 
- uczestników turnieju obowiązuje posiadanie stroju sportowego, 
odpowiedniego obuwia oraz przestrzeganie regulaminu hali 
sportowej w Gdowie 
- turnieje zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem i przepisami 
PZTS 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione 
bądź skradzione 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
nieszczęśliwych wypadków (obowiązek ubezpieczenia spoczywa na 
uczestniku turnieju) 
 
 


